USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 5. 2011
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 17.5.2011 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 10, část 6 usnesení RMO ze dne 11.1.2011, týkající se aktualizací Smlouvy o spolupráci
k akci Tramvajová trať Nové Sady
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Zimní stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s opravami dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
zahájení realizace a zařazení částky 3 mil. Kč dle upravené důvodové zprávy do soupisu
nekrytých požadavků
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. sazby nájemného a sazby za zřízení věcných břemen, rozsah záplavových oblastí
a zónaci dle příloh č. 1, č. 3 a č. 4 důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. záměr pronajmout část dětského dopravního hřiště o výměře 1204 m2 na pozemku parc.
č. 451/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a nebytový prostor o výměře 43 m2
v budově bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o 160 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 724/25 ostat. pl. a parc. č. 848/1 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit
a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 724/25 ostat. pl. a parc. č. 848/1
ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
6. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 724/25 ostat. pl. a parc. č. 848/1 ostat.
pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
7. uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-INB/5/2005/Hoa a č. OMP/BD/131/2005/DM mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a Olomouckým krajem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č.
6.1.
2. nevyhovuje žádosti
Občanského sdružení pro rozvoj a naplnění potřeb obyvatelstva Olomouckého kraje
o pronájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 zast. pl. a parc.
č. st. 435/9 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
3. schvaluje
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování zařízení
"Vodočetný profil kategorie C-Bohuňovice" na pozemku parc. č. 570 vodní plocha v k. ú.
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice ve vlastnictví ČR s právem Povodí Moravy, s. p.
hospodařit s majetkem státu ve prospěch statutárního města Olomouce dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 3.1.
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění a provozování zařízení "Vodočetný profil kategorie C-Bohuňovice" na pozemku
parc. č. 570 vodní plocha v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice ve vlastnictví ČR
s právem Povodí Moravy, s. p. hospodařit s majetkem státu ve prospěch statutárního města
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Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.1.
4. ukládá
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi a náměstku primátora RNDr. Janu Holpuchovi,
Ph.D. ve spolupráci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. předložit RMO
další postup rekonstrukce a provozu veřejných toalet ve dvoře budovy Pavelčákova 1
T: 28. 6. 2011
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
5. souhlasí
s přenecháním části pozemku parc. č. 624/18 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc pronajatého panu xxxxxxxxxxxxxxxxdo podnájmu pro pana xxxxxx
xxxxxxxxxx od 1. 6. 2011 na dobu neurčitou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Výkupy pozemků - vykrytí kupních cen

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky a podzemního vedení veřejného
osvětlení na pozemku parc.č. 317/9 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence staveb a za
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu
1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy na pozemku parc.č. 718/12 ostatní plocha
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic o ploše cca 510 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za
nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
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4. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti – části pozemku parc.č. 105/76 ostatní plocha
o výměře cca 13 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Výstaviště
Flora Olomouc, a.s. na dobu určitou, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/2 orná půda o výměře
560 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 2 m2, ve vlastnictví pana xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 4
předložené důvodové zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/4 orná půda o výměře
490 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 4 m2, ve společném jmění
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1,-Kč, dle bodu 5 předložené
důvodové zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování inženýrských sítí, potrubí a chodníku a v právu vstupu a vjezdu
oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob a jakož i vjezd a odjezd
motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav
inženýrských sítí, potrubí a chodníku v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou,
změnami nebo odstraněním, a to k pozemku, parc. č. 219/3 orná půda o výměře 482 m2
v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a to bezúplatně, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 11040- zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „ZŠ Heyrovského - sportujeme společně“ archivní číslo 11040.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Veřejná zakázka č. 11041 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Kasárna Neředín, výstavby vodovodu a plynovodu“ archivní číslo 11041.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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Veřejná zakázka č. 10053 - vyloučení uchazečů

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace
obsaženém v důvodové zprávě
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.
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Oprava lesní cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu C) 3 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Studie Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
poskytnout studii pro potřeby KMČ
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7.
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Hradišťská charta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. pověřuje
Martina Novotného, primátora města k podpisu Hradišťské charty jménem statutárního
města Olomouce
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení ze dne 04. 10. 2010 bod 5 část 39 ve věci doporučení ZMO schválit prodej budovy
č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, včetně
venkovních úprav, plynové kotelny a technologického zařízení umístěného v 5. NP budovy č.
p. 352, a pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 m2, vše v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc, společnosti Zdravotní a sociální služby s.r.o., za kupní cenu
celkem ve výši 16.725.000,- Kč (cena bude upravena dle aktuálního směnného kurzu Kč
vůči euru ECB uvedeného v části C Úředního věstníku EU ke dni rozhodnutí zastupitelstva
města), z toho za budovu č. p. 352 částku ve výši 15.613.322,- Kč, za venkovní úpravy
částku ve výši 66.737,- Kč, za pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří,
částku ve výši 1.034.941,- Kč, a za náklady částku ve výši 9.400,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.1.
3. revokuje
usnesení ze dne 04. 10. 2010 bod 5 část 40 ve věci schválení předběžného záměru
pronajmout pozemek parc. č. 527/3, ostatní plocha, o výměře 7445 m2, část pozemku parc.
č. 527/5, ostatní plocha, o výměře 490 m2, pozemek parc. č. 343/1, ostatní plocha, o výměře
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3946 m2, pozemek parc. č. 343/2, ostatní plocha, o výměře 1595 m2 a pozemek parc. č.
504, ostatní plocha, o výměře 193 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, společnosti
Zdravotní a sociální služby s.r.o. , dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930
m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, formou obálkové metody. Nabídky budou doručeny do
31. 08. 2011 do 17:00 hod do 17:00 hod na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
TOMKOVA 40“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné
nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce.
Termíny prohlídek budovy budou realizovány individuálně po dohodě se zájemci. Cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 29.000.000,- Kč.
Informace o prodávané nemovitosti včetně obsahu znaleckého posudku lze získat na
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458,
dle důvodové zprávy bod 1.1.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95
(Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 0,5
násobku ceny obvyklé, dle důvodové zprávy bod 1.4.
6. schvaluje
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
2.176.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.560.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 08. 06. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ 10“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za
předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce.
Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 02. 06. 2011 v 08.00 hod. Informace o prodávané
nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488
458, dle důvodové zprávy bod 1.4.
7. schvaluje
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55,
57, 59) na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
431/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
892.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.050.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 08. 06. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor
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majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA NA
LETNÉ 55“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné
nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce.
Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 31. 05. 2011 v 09:30 hod. Informace o prodávané
nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488
458, dle důvodové zprávy bod 1.5.

8. schvaluje
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 554/19 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na
pozemku parc. č. st. 854, 855, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/28008 na
společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 722.500,- Kč (cena obvyklá dle
znaleckého posudku činí 850.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 08. 06. 2011 do 17:00
hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA TRNKOVA 22“. Zájemci ve své nabídce uvedou
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou
identifikaci zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 31. 05. 2011 v 10:30 hod.
Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, dle důvodové zprávy bod 1.6.
9. schvaluje
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a)
na pozemku parc. č. st. 62, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na
společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na
pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.317.500,- Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.550.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do
08.06.2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA GORAZDOVO NÁMĚSTÍ 3“.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční
dne 31. 05. 2011 v 8:00 hod. Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu
města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, dle důvodové zprávy bod 1.7.
10. schvaluje
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 79/4 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na
pozemku parc. č. st. 63/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných
částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na pozemku parc.
č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.351.500,- Kč (cena obvyklá dle
znaleckého posudku činí 1.590.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 08. 06. 2011 do 17:00
hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA GORAZDOVO NÁMĚSTÍ 4“. Zájemci ve své
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nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a
nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 31. 05. 2011
v 8:30 hod. Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce,
odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, dle důvodové zprávy bod 1.8.
11. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 970/58 v domě č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc.
č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957
na společných částech domu č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957
na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 637.500,-Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 850.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem
na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 08. 06. 2011 do 17:00 hod. na
adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text
„NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA FOERSTROVA 1“. Zájemci ve své nabídce uvedou
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou
identifikaci zájemce. Termín prohlídky bytu po dohodě individuálně. Informace o prodávané
nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488
458, dle důvodové zprávy bod 1.9.
12. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc.
č. st. 1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu
č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st.
1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou obálkové
metody za minimální kupní cenu ve výši 682.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku
činí 910.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy.
Nabídky budou doručeny do 08. 06. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny
v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ
NABÍDKA VOJANOVA 16“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za
předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Termín
prohlídky bytu po dohodě individuálně. Informace o prodávané nemovitosti lze získat na
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, dle důvodové zprávy bod
1.11.
13. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715,
716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č.
st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
937.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je
obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 08. 06. 2011
do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10,
779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně
uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DRUŽEBNÍ 19“. Zájemci ve své nabídce
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uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a
nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Termín prohlídky bytu po dohodě individuálně.
Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, dle důvodové zprávy bod 1.12.
14. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit nájemci bytové jednotky č. 962/75
v domě č. p. 962 (Foersrova 15) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx,
náhradní byt v domě, který není určen k prodeji dle důvodové zprávy bod 1.13.
T: 4. 10. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962
(Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 96.581,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.13.
16. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit nájemci bytové jednotky č. 196/16
v domě č. p. 196 (Charkovská 7) v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxx, náhradní byt v domě, který není určen k prodeji, dle důvodové zprávy bod
1.14., varianta A
T: 4. 10. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
17. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/2 v domě
č. p. 722 (Vančurova 3) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.15.
18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku
parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.16.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

13

Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B

10

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 - část A
3. ukládá
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 - část A
b) předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2011 - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1a)
b) Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1b)
c) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1c)
d) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1d)
e) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1e)
f) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1f)
g) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1g)
h) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1h)
ch) 8. května 36, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1ch)
i) Sladkovského 1B, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2a)
j) Sladkovského 1B, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2b)
k) Jiráskova 10, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2c)
l) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 56, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 3a)
m) Synkova 15, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 3b)
n) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 76, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3c)
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3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
b)
na 2 roky – DPS, bezbariérové byty s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc – bezbariérový byt
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - přístřeší
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - půl roku
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
2.
neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a
3.
s výměnou bytů:
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
4.
s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
5.
s uzavřením nájemní smlouvy na byt mimo pořadí:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Opletalova 1
dle důvodové zprávy bod 8)
6. s poskytnutím dlouhodobé slevy z nájemného ve výši 2.912,- Kč/měsíčně nájemci
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9)
7. s návrhem na obsazení nově zrekonstruovaných bytů Horní nám. 20 a Žižkovo nám. 3,
Olomouc
dle důvodové zprávy bod 10)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Informace o Komunitním plánu sociálních služeb v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
Zprávu o naplňování cílů a opatření
Olomouce 2010-2012 za rok 2010

2. Komunitního plánu sociálních služeb města

3. odvolává
manažery pracovních skupin, garanta komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci
a vedoucího realizačně manažerského týmu, dle předložené důvodové zprávy
4. jmenuje
manažery pracovních skupin, garanta komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci
a vedoucího realizačně manažerského týmu, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 12.
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Vyhrazené parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhovět žádosti TK PLUS, s. r. o. dle bodu 1. důvodové zprávy
3. schvaluje
vyhovět žádosti Business hotelu Alley dle bodu 2. důvodové zprávy
4. neschvaluje
rozšíření počtu parkovacích stání pro vozidla taxislužeb v přednádražním prostoru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Petice ke snížení nadměrného dopravního zatížení na ul.
Keplerova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T: 31. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

14

18

Smlouva o poskytnutí účelového
a změny jízdních řádů k 1.7.2011

investičního

transferu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelového investičního transferu dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí účelového investičního transferu
T: 31. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. schvaluje
změny jízdních řádů dopravce DPMO, a.s. k 1.7.2011 dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Vyhodnocení zimní údržby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s využitím finančních prostředků ve prospěch oprav komunikací
3. ukládá
odboru ekonomickému předložit ZMO ke schválení rozpočtovou změnu
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
odboru dopravy předložit návrh dodatku ke smlouvě VPS s TSMO,a.s.
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

20

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
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3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JANIŠ
MOTORSPORT v ulici Lipenská 7 , Olomouc, v rozsahu 23,75 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bučovice 940, 685 01 Bučovice, na dobu od 20.5 do 30.9. 2011.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ BAR MAXIM v
ul. Selské náměstí 61, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Horní lán
45, 779 00 Olomouc , na dobu od 20.5. do 31.10. 2011.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DOBRÁ KUCHYNĚ v
ulici Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Vrahovická 150,
798 11 Prostějov, 779 00 Olomouc, na dobu od 20.5. do 1.10. 2011.
6. nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR CAPRICHOS´S
v ulici Horní náměstí 13, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem, na dobu od 20.5. do 31.10. 2011.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH v
ulici Stupkova 972/14, Olomouc, v rozsahu 43,2 + 21,6 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx.
, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, na dobu od 20.5. do 31.10. 2011.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace U
KROKODÝLA v ulici Uhelná č. 11, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku p. xxxxxxxxxxx,
Trnkova 37, 779 00 Olomouc, na dobu od 20. 5. do 30.9. 2011.
9. souhlasí
s upravenou důvodovou zprávou v bodu č.8 - navrhované změny v dohodě o provozování
předzahrádky restauračního zařízení PIVNICE v ulici Mlýnská 2
pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxx.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Kontrola hospodaření MŠ kpt. Nálepky v roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 19.
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22

Mimořádný interní audit majetku SMOl v užívání 1. leteckého
školního pluku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
provést mimořádný interní audit majetku SMOl v užívání 1. leteckého školního pluku dle
požadavku Policie ČR
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.
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Audit výběru a odvodu poplatků na parkovištích SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.

24

Venkovní úpravy hasičské zbrojnice Černovír

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti k venkovním úpravám dle důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.

25

Olterm & TD - žádost o provozní dotaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO ke schválení rozpočtovou změnu k vykrytí 1.000 tis. Kč v roce 2011
T: 31. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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3. ukládá
zahrnout do návrhu rozpočtu v roce 2012 částku 1.300 tis. Kč a v roce 2013 částku 1.300
tis. Kč společnosti OLTERM&TD Olomouc, a. s.
T: 20. 9. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

26

Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

Smlouva o poskytnutí příspěvku - MŠ Blanická

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi statutárním městem Olomouc a Mateřskou
školou Olomouc, Blanická 16, na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.200.000 Kč, tak
jak je předložena v příloze č. 1 důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi
statutárním městem Olomouc a Mateřskou školou Olomouc, Blanická 16.
T: 31. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

18

28

Schválení smluv o výkonu
akciových společností

funkce

statutárních

orgánů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady smlouvy o výkonu funkce se
všemi členy představenstva a dozorčí rady zvolenými rozhodnutím jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady dle přílohy č. 1, výše odměn již byla schválena usnesením
RMO 19. 4. 2011
3. ukládá
zaslat akciovým společnostem informaci o schváleném usnesení
T: 31. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předsedům představenstva akciových společností zajistit uzavření smluv
T: 31. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Výstaviště Flora - financování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s parametry financování a monitorovacími indikátory uvedenými v důvodové zprávě pro
účely zpracování žádostí do ROP Střední Morava
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Kasárna Neředín II. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací projektu s názvem Kasárna Neředín regenerace areálu, II. etapa, 1. stavba,
spolufinancovaného z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora
revitalizace bývalých vojenských areálů
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3. ukládá
odboru investic ihned provést výběr dodavatele stavby
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí odboru investic
4. souhlasí
se zařazením částky dle bodu 3 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
5. ukládá
předložit RMO návrh financování akce po ukončení výběrového řízení na dodavatele
T: 19. 7. 2011
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

IPRM Městské parky - dodatek smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města
Olomouce – Městské parky
3. pověřuje
k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce
– Městské parky primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

32

IPRM - zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.3. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní
a konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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33

Petice - mateřská škola Řepčín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním odpovědi na petici dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
odeslat odpověď na petici dle přílohy důvodové zprávy
T: 31. 5. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

34

Organizační záležitosti - zřízení společensky účelného
pracovního místa vyhrazeného pro uchazeče o zaměstnání
v Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zřízení společensky účelného pracovního místa vyhrazeného pro uchazeče o zaměstnání
v odboru agendy řidičů a motorových vozidel MMOl dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 33.

35

Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy
3. schvaluje
spolufinancování ve stejné výši jako je výše příspěvku
4. schvaluje
uzavření smlouvy na příspěvek Olomouckého kraje na vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů v Olomouci dle přílohy důvodové zprávy
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5. ukládá
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
T: 14. 6. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

36

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

37

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 36.

38

Rozpracování usnesení a diskuse ze 4. zasedání ZMO,
konaného dne 27.4.2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 3, část 5, usnesení ZMO ze dne 27.4.2011- Majetkoprávní záležitosti:
- náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi podepsat prohlášení o splnění podmínky
vyplývající z čl. IV kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/15/2004/S ze dne 18.5.2004 a čl. IV kupní
smlouvy č. MAJ-PR-KS/63/2005/Vr ze dne 1.6.2006, uzavřených se společností Regionální
centrum Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 27 (T: 22.6.2011)
T: 14. 6. 2011
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
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2. ukládá
k bodu 8, část 5 usnesení ZMO ze dne 27.4.2011 - Vydání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou (T:
ihned)
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
k bodu 9, část 5 usnesení ZMO ze dne 27.4.2011 - Vydání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, vydání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc veřejnou
vyhláškou (T: ihned)
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 27.4.2011 - Fixace úrokové sazby:
- náměstkovi primátora Ing. Ivo Vlachovi uzavřít smlouvu zajišťující fixaci úrokové sazby u
úvěru SMOl u KB, a.s. (T: 22.6.2011)
T: 14. 6. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
k bodu 21, část 1 usnesení ZMO ze dne 27.4.2011 - Různé:
- Radě města Olomouce vyčíslit pro členy Zastupitelstva města Olomouce dopady návrhu na
organizační změny a optimalizaci kapacit v odborech MMOl a s tím související změnu
organizační struktury v termínu do 15.7.2011
T: 19. 7. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
v souvislosti s diskusí na zasedání ZMO 27.4.2011 vyhledat vhodný objekt pro skladování
ošacení pro Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanům
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. ukládá
v souvislosti s diskusí na zasedání ZMO 27.4.2011 zabývat se podnětem Bc. Martináka a ve
spolupráci s TSMO, a.s. realizovat opatření vedoucí k zamezení přejezdu vozidel přes brod
řeky Bystřice u dětského hřiště v lokalitě Staré Hodolany
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí odboru životního prostředí
8. ukládá
v souvislosti s diskusí na zasedání ZMO 27.4.2011 na podnět Ing. Kropáčka poskytnout
členům zastupitelstva výsledky hospodaření společnosti Aquapark Olomouc, a.s.
T: 31. 5. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
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Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 37.

39

Fixace úrokové sazby - udělení plné moci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
s udělením plné moci Ing. Janě Dokoupilové, vedoucí odd. finanční strategie, dle důvodové
zprávy
3. ukládá
primátorovi p. Martinovi Novotnému udělit Ing. Janě Dokoupilové, vedoucí odd. finanční
strategie EO, plnou moc dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: 31. 5. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 38.

40

Mistrovství ČR v cyklistice
žádosti o příspěvek

a Czech Cycling Tour 2011 -

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky ve výši 300 tis. Kč na Mezinárodní mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice
do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
příspěvek ve výši 100 tis. Kč z pol. nespecifikované akce na Czech Cycling Tour 2011
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.

41

Komise CR - úprava statutu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
úpravu statutu komise cestovního ruchu dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.

42

Tržní řád

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
„nařízení statutárního města Olomouce, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního
města Olomouce č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád“
3. ukládá
odboru živnostenskému vyvěšení nařízení statutárního města Olomouce č. 4/2011, kterým
se mění a doplňuje nařízení statutárního města Olomouce č. 2/2007, kterým se vydává tržní
řád
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí živnostenského odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.

43

Restaurační a sociální zařízení letiště Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací investiční akce dle důvodové zprávy – varianta č.2
3. souhlasí
se zařazením finanční částky do soupisu nekrytých požadavků
4. ukládá
předložit na nejbližším jednání RMO návrh na vykrytí této částky
T: 31. 5. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 43.
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44

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora připravit návrh postupu na opravu areálu
venkovního bazénu plaveckého stadionu vč. návrhu na financování
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

45

Organizační záležitosti - organizační změna
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru sociálních věcí dle
předložené důvodové zprávy
2. jmenuje
do funkce vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce Mgr. Bc. Michala
Majera s účinností od 1. 7. 2011 s podmínkou stanovenou v důvodové zprávě
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 46.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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